ADVANCED
General Certificate of Education

Cúram Sláinte agus Sóisialta
Aonad Measúnaithe A2 3
ag measúnú

Seirbhísí a Sholáthar

[AHC31]
Measúnú
Ba chóir duit eolas a fháil ar an tasc seo roimh an scrúdú.
Níl cead agat an tasc seo nó ábhar taighde bainteach ar bith a thabhairt isteach sa scrúdú leat.
Cuirfear cóip ghlan ar fáil leis an scrúdpháipéar.
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TASC
Déan imscrúdú ar sholáthar seirbhísí maidir le páistí agus teaghlaigh.
Ba chóir go dtabharfadh d’imscrúdú aghaidh orthu seo a leanas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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An dóigh a mbaineann prionsabal na fíorthábhachtachta agus prionsabal fhreagracht na
dtuismitheoirí mar atá siad leagtha amach in Children (Northern Ireland) Order 1995 le
páistí atá ‘i mbaol’
An fáth ar féidir go ndéanfadh cúirt cinneadh le hordú cúraim a dhéanamh
An dóigh ar féidir le polasaithe cuidiú le caighdeáin chuí chúraim a chinntiú do pháistí i
naíolanna príobháideacha lae
Na fáthanna le méadú ar líon na bpáistí faoi mhíchumas i dTuaisceart Éireann
An dóigh a dtig le soláthróirí deonacha tacú le páistí faoi mhíchumas agus lena
dteaghlaigh
Luacháil ar sholáthar príobháideach cúraim lae do pháistí
An tionchar a bhíonn ag cúram neamhfhoirmiúil ar theaghlaigh páistí faoi mhíchumas
Maoiniú soláthair seirbhísí do pháistí agus teaghlaigh
Tuiscint ghrinn ar an dóigh ar féidir riachtanais páistí/déagóirí ‘faoi chúram’ a shásamh i
suíomhanna cónaitheacha
Tuiscint ar róil na bhfoirne a bhfuil baint acu le cúram agus tacaíocht a sholáthar do
pháistí ‘faoi chúram’
Tuiscint ar an dóigh a dtig le cigireachtaí caighdeán an chúraim i naíolanna
príobháideacha lae a fheabhsú.
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Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh.
I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagmháil a dhéanamh le húinéirí cóipchirt agus beidh
sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.
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